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SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH YANG RESPONSIF GENDER 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag.  

(PKn dan Hukm, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta) 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Bab III pasal 4 ayat 1). 

Ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara adil, tidak 

ada diskriminasi, dan memerhatikan keberagaman. Keadilan harus menjadi acuan 

utama pembangunan dalam segala hal di Indonesia.  

Demi keadilan, semua pembangunan yang dilakukan di Indonesia harus 

memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Pembangunan harus memberikan 

manfaat yang seadil-adilnya bagi laki-laki dan perempuan. Kenyataannya, hingga 

saat ini pembangunan belum dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan 

secara tepat. Masih banyak pembangunan yang lebih memihak pada kepentingan 

laki-laki dan mengabaikan kepentingan perempuan, termasuk dalam bidang 

pendidikan. 

Secara kodrati laki-laki dan perempuan memang berbeda. Untuk itu, di 

samping memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada laki-laki dan 

perempuan, pembangunan juga harus memerhatikan perbedaan kodrat antara 

keduanya. Jadi, pembangunan dalam berbagai aspeknya harus responsif gender. 

Pemaknaan Gender dalam Pendidikan 

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki 

dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan tradisi yang dapat 

berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangan budaya masyarakat. Jadi, 

gender adalah konstruksi sosial dan budaya suatu masyarakat, bukan kodrat atau 

takdir dari Tuhan. Gender berkaitan erat dengan ideologi tentang peran dan fungsi 

laki-laki dan perempuan.  
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Dalam praktik sehari-hari selalu muncul pembedaan peran gender yang 

berakibat terjadinya bias gender, yakni suatu pandangan yang membedakan peran, 

kedudukan, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat dan pembangunan. Bias gender sering berkonsekuensi 

diskriminasi gender. Di antara ujud dari diskriminasi gender adalah marjinalisasi, 

subordinasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.  

Karena itu, perlu diupayakan terwujudnya keadilan atau kesetaraan gender, 

yakni suatu kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam 

memperoleh peluang, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Tidak ada 

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan 

akses pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pengarusutamaan gender 

(PUG) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan 

gender. Dengan PUG diharapkan kaum perempuan bisa menikmati akses, 

kesempatan, partisipasi, dampak, dan menerima manfaat di bidang pendidikan 

secara adil dan setara dengan kaum laki-laki. 

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di bidang pendidikan terjadi 

karena adanya perbedaan akses bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh 

pendidikan. Proses pembelajaran masih cenderung belum berwawasan gender dan 

masih bias gender. Laki-laki cenderung masih ditempatkan pada posisi yang lebih 

menguntungkan dalam keseluruhan proses pendidikan, misalnya dalam 

memimpin kelas, memimpin organisasi siswa, memimpin diskusi kelompok, 

memimpin kelompok belajar, mengajukan pertanyaan atau mengemukakan 

pendapat. Muatan buku-buku pelajaran yang mengungkapkan status dan fungsi 

perempuan dalam masyarakat juga menunjukkan muatan bahan ajar yang belum 

sepenuhnya peka gender.  

Dalam PUG bidang pendidikan, rumusan kebijakan pembangunan 

pendidikan nasional perlu mempertegas unsur kesetaraan dan keadilan gender 

secara eksplisit. Tujuan pendidikan yang berwawasan gender adalah mewujudkan 

kesempatan pendidikan yang setara dan adil pada semua jalur dan jenjang, 
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mendorong peningkatan mutu dan efisiensi melalui pemberdayaan potensi 

perempuan dan laki-laki secara optimal, dan memperkecil ketimpangan gender 

pada jurusan, bidang kejuruan baik pada jenjang pendidikan menengah maupun 

pendidikan tinggi.  

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan 

perlu dimulai dari lingkungan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah 

memiliki kontribusi untuk menempatkan posisi perempuan dan laki-laki yang 

setara dan adil. Oleh karena itu, model sekolah berwawasan gender perlu 

diimplementasikan di seluruh lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar 

hingga pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan model sekolah seperti ini, sumber 

daya manusia dan komponen-komponen bidang pendidikan harus responsif 

gender. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orangtua 

murid, dan masyarakat, serta komponen-komponen bidang pendidikan yang 

berwujud kurikulum, bahan ajar, serta sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran harus berperspektif dan responsif gender.  

Perlunya Sarana dan Prasarana Sekolah yang Responsif Gender 

Terkait dengan pengaturan sarana dan prasarana sekolah, pemerintah 

mengeluarkan Permendiknas No. 24 Th. 2007. Sarana dan prasarana meliputi 

ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 

bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber 

belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Terwujudnya pendidikan yang berkeadilan gender menuntut semua sarana 

dan prasarana yang peka dan responsif gender. Untuk itu, diperlukan komitmen 

yang besar dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Kerja keras perlu 

dilakukan untuk memengaruhi pembuat kebijakan agar membangun sarana dan 

prasarana sekolah yang responsif gender. Sekolah perlu mengupayakan meja dan 

kursi yang memerhatikan kebutuhan dan kelayakan bagi laki-laki dan perempuan 
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yang memiliki perbedaan misalnya dalam hal berpakaian. Sekolah juga perlu 

mengupayakan media-media pembelajaran dan bahan ajar yang berwawasan 

gender. Begitu juga halnya dalam hal peralatan di ruang-ruang penunjang 

pendidikan seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang UKS, ruang 

ibadah, dan semua ruang untuk aktivitas peserta didik. Sekolah juga perlu 

menyediakan kantin dan kamar-kamar mandi (jamban) yang bisa memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan. 

Untuk memenuhi kebutuhan guru dan karyawan, sekolah juga perlu 

menyediakan ruang-ruang khusus untuk melayani perempuan yang memiliki 

kebutuhan yang lebih kompleks ketimbang laki-laki. Ruang pimpinan, ruang guru, 

ruang tatausaha, dan ruang-ruang lain di sekolah hendaknya dapat memenuhi rasa 

keadilan dalam melayani kebutuhan laki-laki dan perempuan. Niat dan komitmen 

dari pimpinan sekolah serta dukungan semua pihak yang berkepentingan sangat 

dibutuhkan demi kelancaran pembangunan pendidikan yang responsif gender di 

sekolah. (Dr. Marzuki, dosen FIS dan peneliti di PSW UNY). 


